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  1390آبانماه     شگاه علوم پزشکی اردبیلدان
 

  با مراتب بندگی و صفات شخص سالم  بیماري و ویژگیهاي شخص سالم و سالمت طیف انطباق
  کریم قرآن تاز دیدگاه آیا

   1اسدي. . . عبدا، 1کاظم معاضدي، 1یوسف حمیدزاده اربابی
  

نیمه  خلیفه و جانشین او در زمین، انسان موجودي است برگزیده از طرف خداوند، از نظر قرآن،: مقدمه و هدف
مـسلّط بـر     امانتدار خدا و مسؤول خویشتن و جهان،       آزاد و مستقل،   داراي فطرتی خداآشنا،   ملکوتی و نیمه مادي،   

شود و به سوي قـوت و کمـال    وجودش از ضعف و ناتوانی آغاز می ملهم به خیر و شرّ،   طبیعت و زمین و آسمان،    
اش نامحـدود   ظرفیت علمی و عملـی  گیرد، جز در بارگاه الهی و جز با یاد او آرام نمی       رود، کند و باال می    سیر می 

حـق   هایش هیچ گونه رنـگ مـادي و طبیعـی نـدارد،          اناً انگیزه احی از شرافت و کرامتی ذاتی برخوردار است،       است،
در عـین  . دار اسـت  ولی در برابر خداي خـودش وظیفـه   گیري مشروع از نعمتهاي خدا به او داده شده است،  بهره
او بسیار ستمگر و بسیار نـادان  : همین موجود در قرآن مورد بزرگترین نکوهشها و مالمتها قرار گرفته است      حال،

او عجـول و   کنـد،  بیند طغیان می او آنگاه که خود را مستغنی می نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است،     است،
به یک پهلو افتاده و یا نشسته و یـا   (او هرگاه به سختی بیفتد و خود را گرفتار ببیند ما را در هر حال           شتابگر است، 

او تنـگ چـشم و    اي پیش نیامده است، گویی چنین حادثههمینکه گرفتاري را از او برطرف کنیم         خواند؛ می) ایستاده
او حریص آفریده شده است و اگر بدي بـه او رسـد جـزع کننـده      گرترین مخلوق است، او مجادله  ممسک است، 

مجید می توان برداشت نمود که مراتب بنـدگی  . . . از آیات کالم ا. است و اگر نعمت به او رسد بخل کننده است       
 و طیف از مخلصین تا منافقین و فاسقین و کافران توزیع شده که می توان سطوح سالمت و          انسان در یک گستره   

 هـدف از تهیـه و ارائـه ایـن مقالـه،     . بیماري منابع علوم پزشکی و بهداشترا مراتب بندگی در قرآن مطابقـت داد            
زشکی و بهداشت بـا  مقایسه و انطباق طیف سالمت و بیماري و مشخصات شخص سالم ارائه شده در منابع علوم پ  

  . مراتب بندگی و شخص سالم از دیدگاه آیات قرآن کریممی باشد
 و قرآن ها، مجالت، تفسیرهاي   سایت( دسترس در مطالب منابع  براساس ابتدا شده سعی مقاله دراین: روش کار 

 مرتبـه  هـر  هـاي ویژگی آنگاه، مالکها، فـاتو   . شود وترسیم توصیف پروردگار درمقابل انسان بندگی ، مراتب ) غیره
 پزشـکی  درمنـابع علـوم    شـده  ارائـه  وبیمـاري  سـالمت  طیـف  مشخصات شودودرنهایت وارمرور فهرست بطور

. باشـیم  داشته  بیماري -سالمت طیف به نسبت جدیدي نگرش تا قرارگیرد مقایسه مورد با آیات قرآن   وبهداشت
ویژگیهاي هـر بعـد    و ابعادسالمت ر آن،مراتب بندگی د  ومفهوم قرآن مشتمل بر جایگاه   اي مقدمه مقاله این در

و نتیجه گیـري   قرآن متعالی مفاهیم در منابع پزشکی و بهداشت با رایج بیماري و سالمت طیف در قرآن، مقایسه 
 اهل علمودین و قرآن پژوه عالقمندان و دوستداران و تعالی حق حضرت وقبول رضایت مورد امیداست. باشد می
  . بشود واقع ان

  شخص سالم در قرآن مراتب بندگی، شخص سالم، طیف سالمت و بیماري، انطباق،: کلمات کلیدي
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